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KIRK ÜÇÜNCÜ İNİKAT 

27 Haziran 1337 Pazartesi 

İkinci Celse 

REİS : İkinci Reis Vekili Adnan Beyefendi 

KÂTİP : Hamdullah Suphi Bey (Antalya) 

REİS — Efendim; celseyi açıyorum. 
Zaptı sabık hulâsası okunacaktır. 

1. — ZAPTI S^ 

OTUZÜÇÜNCÜ İNİKAT 

14 Mayıs 1337 Cumartesi 

BİRİNCİ CELSE 

tkinci Reis Vekili Adnan Beyefendinin tahtı riya
setinde in'ikat ederek; 1337 senesi bütçesi ve vaziyeti 

1. — Avrupa seyahatinden avdet etmiş bulunan 
Hariciye Vekili Yusuf Kemal Beyin izahatı ve mev
zu üzerinde müzakerat. 

REİS — Söz Hariciye Vekili Yusuf Kemal Beye
fendinindir. 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Kas
tamonu) — Efendim, avdetten beri vakit bulamadım. 
Onun için her şeyden evvel Meclisin gösterdiği azim 
teşekkürlerin pek ziyade minnettarı olduğum halde 
bana tevdi buyurduğunuz vazifeyi ifa edebileceğimi 
bilemiyorum. Fakat her yerde, her vakit bundan ev
velki olduğu gibi (bütün mevcudiyetimle çalışıyorum 
ve ümit ederim, alnı açık olarak) (çıkıyorum. Bugüne 
kadar böyle çalıştım, bundan sonra da) (1) sizden al
dığını kuvvet ve cesaretle ifayı umura çalışacağım. 

Burada izah edeceğimiz mesele hakkında evvelce 
malûmat verildiği için hulâsa arzedeyim. 

Şu günlerde yakın olarak Fransızlarla görüştük. 
Onun için o mesele hakkında arzı malûmat edece
ğiz. Gerek gazetelerde ve gerek halkın lisanında İngi
lizler gelmiş, gitmiş müracaat ediyorlarmış vesaireye 
ait halkın ağzında bazı lâkırdılar var. Sonra bir iki 

(/) Parantez içindeki kelimeler tarafından eklen
di. M. Ünver 

K HULÂSASI 

Maliye hakkında uzun müzakereleri müteakip içtima-
ya nihayet verildi. 

Reis Kâtip 
Adnan Kayseri 

Atıf 
REİS — Zaptı sabık hulâsasını reylerinize arz 

ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
di. 

kelime ile bir Bulgar heyeti geldi. Onlar hakkında ar
zı malûmat edeceğim. Sonra Amerika ile bazı müna-
sebatı ticariye tesisine çalışmaktayız. Sonra İtalya mü
messilinin Ankara'ya muvasalatında, memleketimizin 
İtalyan askerlerinden athliyesinden sonraya talik edil
mesini rica ettik. Sonra İngilizler ile üsera mübadele
si hakkında arzı malûmat eylerim. Daha sonra eğer 
tacil buyurursanız bir iki güne kadar Rus muahedesi 
... Addetmeyerek Cenubi Ruslarla ... Hükümetleriyle 
münasebatımız hakkında malûmat arzu buyurursanız 
onu arzedeceğim. Celsei hafiyede bu malûmatı arzet-
tikten sonra celsei aleniyede bir kaç söz söyleyece
ğim. 

Onun için müsaadenizle Fransızlar işinden başla
yayım. Fransız işlerinin tarihçesi malûmu âlinizdir, 
Londra'da Fransız Reisi Hükümetiyle Heyeti Muraha-
samız Reisi Bekir Sami Bey arasında bir itilâfname 
imza edildi idi. O itilâfname Meclisi Âlinizde redde
dilmiş, sonra Hükümetçe de reddedilmiştir. Yurt üze
rinde Hükümetimiz her ne şekil olursa olsun Fransa 
Hükümeti tarafından böyle bir şeyin imza edilmesi
ni Fransa'nın behemahal harbi izale ettiğine delil ad
dederek Fransa'ya karşı bazı teklif dermeyan etmiş, 
Hükümetimiz o teklifin aynı bizim tarafımızdan en 
evvel dermeyan edildiği için Misakı Millîden harice 

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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çıkamadık. Onun için o teklif tamamen Misakı Millî
mize muvafık olarak dermayan edilmiş, Fransa Hü
kümeti bunu kabul veya red suretinde cevabı resmî 
vermemiştir. Yalnız buradan gönderdiğimiz memuru
muza Suriye'de bir Fransız memuru, bir Fransız jene-
rali bu meseleleri müzakere edebilecek meseleler ol
mayıp hariçte müzakere edilecek bir mesele olduğu 
için memurumuz avdet etmiş, sonra buraya Franklen 
Buyyon namında harp zamanında ... bir nevi Harici
ye Nezareti demek olan Mission Nezaretinde bulun
muş ve bir zamanlar Fransa Meclisi Mebusanında Ha
riciye Encümeni Riyasetinde bulunmuş bir zattı. Bu 
zatın elinde salâhiyeti resmiyesi yoktu. Fakat her tür
lü ahvali gösteriyordu ki, bu zat Fransa Hükümeti
nin malûmatı tahtında gelmiştir, Paşa Hazretleri ta
rafından ne cevaplar verildiğini ve kendilerinin ne 
söylediğini mümkün olduğu mertebede zabtettirmek is
tedik... İstihdam ettik. Önün sözünü Türkçeye tercü
me ettirmek ve Paşa Hazretlerinin sözlerini Fransız-
caya tercüme ettirmek için o sözleri yazdırdık. Me
sele bütün vuzuhu ile malûm olur. Mükâlemenin bü-

REİS — Celseyi küşad ediyorum. Müzakereye de
vam ediyoruz. 

(Üçüncü içtima zaptını Hamdullah Subhi Bey 
okudu) 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Kasta
monu) — Malûmu âliniz İngiltere, Fransa, İtalya hü-

tün safahatında Hariciye Vekâleti de hazır bulundu, 
Eğer neticede mesuliyet terettüp ederse Hariciye Ve
kili bu mesuliyete mütehammildir. Yalnız meselenin 
başlangıcı Hariciye Vekili olmadığı bir zamanda ya
ni Hükümetimiz tarafından yapılmış olan teklifler Ha
riciye Vekilinin işe başlamasından evvel cereyan et* 
miş olduğu için böyle cereyam zarurî ve tabiî idi 
Şarktan gelen Hariciye Vekiliniz vukuatı siyasiye 
hakkında hemen hemen hiç malûmatı yoktur. 

(Vekil Bey muhaveratı hususiye zabıtlarım oku
yor) 

RIZA NUR BEY (Sinob) — Bendenizin Tiflis'te 
bu babta istihsal ettiğim malûmat ve kanaate göre 
Fransa Hükümeti çoktan beri Kafkasya'da konfede
rasyon tesisine çalışmıştır ve Tüfkiye'yi de buna ima* 
le etmek için bir çok paralar ve gayretler sarfetmiş-
tir. Bekir Sami Beyefendi ile, Kafkasya'dan geçtiği 
zaman, bu şeyler görüşülmüş idi. 

(Hamdullah Subhi Bey üçüncü içtima zabtını oku
maya başladı) 

kûmetlerı arasında mıntakai nüfuz taksimi hakkında 
bir muhade var, bir itilâf var. (Antant itilâf parti 
demektir.) 

(Hamdullah Subhi Bey tekrar okumaya başladı, 
dördüncü zaptı okudu) 

REİS — On dakika teneffüsten sonra içtima et
mek üzere celseyi tatil ediyorum. 

! > • • < — • » 

Üçüncü Celse 

REİS : İkinci Reis Vekili Adnan Beyefendi 

KÂTİP : Hamdullah Subhi Bey (Antalya) 
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REİS : İkinci Reis \ 

KÂTİP : Hamdullah 

REİS — Celse açılmıştır. Müzakerata devam edi
yoruz. 

(Hamdullah Subhi Bey beşinci içtima zaptını oku
maya başladı) 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Kasta
monu) — Efendim işte bu müzakerat neticesinde mey
dana gelen şey bunlardır. Başka yeni bir itilâfname 
dedikleri o itilâfnameye merbut bir mektup, itilâf
name imza edildiği takdirde o mektup Fransa Hü
kümeti Hariciye Nazırına gönderilecek, Türkiye -
Fransa itilâfnamesi (Madde I) Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hükümetiyle Fransız Hükümeti arasında ... 

Bütün bunlarda, görülüyor ki, bir mukaddime 
yoktur. Kasden vaz edilmemiştir... Zaten bize yaptık
ları daha doğrusu Bekir Sami Beyefendinin imza et
tikleri itilâfnamenin şekli bu olduğu gibi, bizim ta
rafımızdan kendilerine gönderilen ... Şeraitin şekli ve
yahut itiraznamenin şekli de budur. 

(Madde 2/43 okundu) 
YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Meclisi 

Alinizin icraî sıfatı nazarı itibara alarak söylüyorum. 
Onun için zaptı okuyayım daha muvafık olur zanne
derim. 

Dördüncü maddedeki bu şeye lüzum kalmamıştır. 
Zonguldak'tan askerini geriye almıştır. 

(Madde 5, 6, 7, 8, okundu) 
YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Bu mek

tup hemen hemen bundan evvel yazüan mektubun 
aynıdır. Mukabil teklif ile şimdiki bu itilâfname su
retiyle itilâfnameye merbut mektupla mukayese edil
diği takdirde, görülür ki, sonrakiler evvelkilerden 
memlekete daha nafidir. Yalnız bir madde var ki ar-
zettiğim on ikinci maddede mübhem olarak bizim 
Misakı Millîmizde gösterilen amali millîyemizin ta
hakkukuna müttefikleri nezdinde gayret edeceğine o 
madde sarahaten meskût girmemiştir. Yalnız mukad-
dimesiz girmiştir. Bu mektup teati edildiği zamanda, 
Fransa Hükümetinden buna mukabil verecek o mek
tupla beraber teati olunacağı, daima teati kelimesini 
onun için istimal ediyorum. Yalnız ita olunacak değil, 
âdeta itilâf edilmiş şekil budur. Bununla beraber mü-
kâlematm son kısımlarından da münfehim oldu ki, yine. 
onların itirazı vardır. Buna bendeniz hududun Dicle' 
ye isal edilmemiş olması, Ergani madeninin verilme-

ü Celse 
rekili Faik Beyefendi 

Subhi Bey (Antalya) 

miş bulunmasından sonra bu müessesat meselesinde 
eskiden olduğu gibi kaydın ilâvesi lüzumundan, bil
hassa bu mektupta gösterilen menafiin birinci mad
desindeki şimendiferler meselesinde Pozantı'dan Nu
saybin'e kadar olan hattın bütün şuabatiyle isteyebile
ceğinden bahsetmişti. Yani bu noktalarda biz de o da 
ısrar etti. Buradan ahvali kendisinin bize söylediğine 
göre şifre ile İstanbul'a bildirmiştir. İstanbul'dan Fran
sa Hükümetine bildirilecektir. Mersin'e gitmiştir. Mer
sin'den kendisi de doğrudan doğruya muhabere ede
cek ve o muhabere neticesinde kendisini Fransız Hü
kümeti kabul ediyor mu, etmiyor mu, bir. Kabul edi
yorsa imza orda mı, burada mı olacak? Anprensip 
esas itibariyle kabul ettiğimiz takdirde kendisi de bu
raya gelecektir. Bizim salâhiyettar bir zatı Paris'e gön
dermemize çok ısrar ettiler. Öyle bir memur gönde
rildiği takdirde bu nokta o zaman taayyün edecek
tir. 

Şimdi beyefendiler M. Franklen Buyyon Paşa Haz
retlerinin mükâlemesini arzedeyim. Eğer anprensip 
kabul edilir de bazı hususat üzerinde münakaşa et
mek lüzumu var ise... (Gürültüler) İşte arkadaşlar 
Franklen Buyyon'la cereyan eden müzakerat ve o mü
zakerat neticesinde meydana gelen şeyler ve bu hu
susta ne noktaya kadar vasıl olduk; o da budur. 
Son vereceği haberi bekliyoruz. (Gürültüler) 

REİS — Müsaade buyurunuz. Beyanatı kesmek 
doğru değildir. Devam edelim. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Başka emir
leri varsa izah edeyim. 

ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — Bazı me
seleler hakkında soracaktım, müsaade buyurunuz. 

HÜSREV BEY (Trabzon) — Adnan Bey, birin
ci nokta hakkında izahat vereceğim. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Yalnız iza
hat vermiyorum, arzediyorum. 

REİS — Müsaade buyurunuz. Bolu Mebusu Yu
suf İzzet Paşanın bir takriri var efendim. (Okundu) 

HÜSREV BEY (Trabzon) — Zaptın nasıl tutul
duğunu izah ettiler. Paşa Hazretlerinin fikirleri ben
denizde de hâsıl oldu. Fakat sonra anladım ki Reis 
Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin ve Franklen Buy-
yonun ifadeleri, en ziyade, Bekir Sami Beyefendinin 
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Hükümetin noktai nazarına göre talimatı tecavüz et
tiğini ihsas ve reddin muhik ve zarurî olduğunu Fran
sız siyasisine ihsas etmek noktai nazarına matuftur. 
Ben öyle anladım ve öyledir. Tabiî Franklen Buyyon, 
anlaşılıyor ki, son celseye kadar ... Paşa Hazretleri bi
dayette her konuştuğumuz bu zat Paris'teki, Londra' 
daki çıkan gazeteleri okusaydı anlardı. Ondan başka 
ilk konferansta gerek Tevfik Paşa Hazretleri, gerek 
Bekir Sami Beyefendi Ahdi Millî esasatının tabiî ruhu 
dahilinde söylediler. Loid Corc'un dediği, bunu ben 
gayet umumî görüyorum. Onun üzerine ikinci konfe
ransta zannederim matbuat idaresinden beş numara 
ile heyeti kirama ... Onun on dokuzuncu sayfasında 
birinci maddeden en birinci maddeye kadar olan kı
sım, ki siyasî ve arizî meseleleri bir ve iki maddeleri 
de iktisadî ve malî mesaili muhtevidir. Zarurî gör
düğümüz bundan ibarettir. Rıza Nur Beyefendi de
mişlerdi ki, Kafkas mesailinde M. Franklen Buyyonun 
... hakikaten mesele böyledir. Biz Paris'te iken Bekir 
Sami Beyin çağırıldığı çaya bendeniz de refakat et
miştim. Franklen Buyyon da orada idi. Bazı Ayan 
Azasından zevat vardı. Menabii siyasiyeyi yine benim 
.. içtimagâh olduğu söylüyordu. Biz niçin davet edil
diğimizi bilmiyorduk. Oraya gittikten sonra Gürcü 
Azerbaycan heyeti orada idi. Anladık ki Kafkas me
sailidir. Uzun uzadıya müzakere edildi. Böyle hem-
civar olan milletlerin hukukunu müdafaa ederiz. Her 
şeyden evvel bizim Şarkta, Ruslarla olan dostluğu
muz, muhadenetimiz vardır. Esas bu olmak şartiyle... 

ALI ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendim heyeti 
murahhasamız bir itilâfnameden bahsediyor ve bu iti-
lâfnamede görüyoruz ki Paşa Hazretleri ile Franklen 
Buyyon arasında cereyan eden müzakerât Misakı Mil
lî dahilinde olmayan bir itilâfname aktedilmiştir. Yal
nız orta yerde bir nokta vardır ki, M. Franklen Buy
yonun söylediği veçhile, Misakı Millîden heyeti mu
rahhasamız bahsetmemiş değil, bahsetmiştir. Yalnız 
binnetice Misakı Millî haricinde itiiâfname aktedil
miştir. Şimdi malûmu âliniz bu tarzda müzakerâtın 
itilâfnameyi tabiî Reis imza eder. Bundaki şeref - ve
ya leke varsa - o da tabiî reise aittir. Ben bunu ordu 
meselesine benzetirim. Bir ordunun mağlub veya gali
biyetinden hissedar olan, şeref alan veyahut kendisine 
leke sürülen kumandandır. Fakat mağlup olan ordu
nun kumandanı lekedar olmakla beraber Erkânı Har
biye Heyetine de sorarlar, siz ne yapıyordunuz? Yap
mış olduğunuz plânlar ne idi? Biz bu veçhile idare 
ettiğimiz ... Bekir Sami Bey ... hatta talimata da lü
zum yoktu. Elinde gayet sarih ... İstanbul Meclisi 
Millîsinde kabul edilen bir Misakı Millî varken heyeti 

murahhasa erkânı kiramı acaba kendisini resmen pro
testo etmişler mi, sen bunu yapamazsın demişler mi? 
Rica ederim bu noktada heyeti murahhasa erkânı bizi 
tenvir etsinler. Mesuliyeti maneviye varsa Bekir Sa
mi Beye aittir. Fakat sırf Bekir Sami Beyin iş gör
mesi lâzım gelir, ki Bekir Sami Beye bazı zevatın ter
fik edilmesi de, bu gibi nıkatta bir insanın nisyana 
düşmesi ihtimaline karşı onu ikaz etmesi, tevfiki ha
reket etmesini ihtar içindi. Hakikaten resmen heyeti 
murahhasaya dahil olan azayı kiram Bekir Sami Be-
eyfendiyi ikaz etmişler mi? Bekir Sami Bey de bun
lara rağmen mi bunu imza «tmiş? O zaman bende
niz burada yoktum. Fakat işittiğime nazaran Bekir 
Sami Bey gayet manidar bir şekilde bugün iyi bir iş 
yapılmadığı için mesuliyeti ben takabbül ediyorum de
miş. Bekir Sami Beyin bu sözü pek manidardır. Bun
dan da bazı şeyleri istidlal edilebilir. Tabiî bunda bir 
mes'uliyeti maddiye yoktur. Ama, maneviye varsa 
taksim olunsun. 

TUN ALI HİLMİ BEY (Bolu) — Usulü müza
kereye dair söz istiyorlar. (Gürültüler) 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Kasta
monu) — İkinci mesele İngiliz müracaatına dair ga
zetelerde halkın lisanında pek çok şeyler deveran edi
yor. Resmî olarak Hükümetiniz hiç bir müracaata ma
ruz kalmamıştır. İstanbul'daki muhabere ettiğimiz ze
vattan kendisine bu babta isim tasrih etmeyerek - bir 
İngiliz, buranın en büyük İngiliz makamı bana müra
caat etti. Mustafa Kemal Paşa seri sulh yapmak ar
zusu ediyorsa cevap bekliyor diye bir telgraf aldık. 
Fakat işte arzettiğim gibi telgraf böyledir. İstanbul'da 
muteber bir İngiliz makamı namına bana müracaat 
etti. Mustafa Kemal Paşa Hazretleriyle seri bir sulh 
aktetmek istedikleri arzusunu bildirdi. Cevap bekliyo
rum. Kendisine verdiğimiz cevapta müracat eden za
tın kim olduğunu, müzakerâtın hafi veya alenî ola
rak mı icrasını, derecei salâhiyeti ne olduğunu sorduk. 
İşte telgraf budur. Heyeti Celileniz dosyamda her ne 
varsa harfiyen arzını tahtı karara alırsa, emrederse 
hepsini arza amadeyim. Gördüğüm işten sonra beni 
mesul ediniz. Verdiğimiz cevap şudur. İngilizlerle biz 
de müzakereye hazırız. Bu hususta çektiğimiz telgraf-
nameyi okuyorum. 

(Telgrafname cevabı okundu) 
Buna aldığımız cevap da şöyledir : 
(Cevap okundu) 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — İşte resmi
yete yakındır. Resmî değil. Bu babta cereyan eden 
bunlardan ibarettir. 
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Sonra İnebolu'ya bermutad gelen - bermutad sö
zünü sureti mahsusada zikrediyorum - bermutad ge
len esliha, cephane ile iki adam gelmiş. O adamlar, 
biz Ankara'ya gitmek istiyoruz, Mustafa Kemal Paşa 
Hazretleriyle görüşmek istiyoruz demişler. Eskiden İn
giltere ordusunda, harp zamanında binbaşılık etmiş ol
duklarını söylediler. Ellerinde vesika yoktu, isimle
rinin filân olduğunu, rütbelerinin vaktiyle binbaşı bu
lunduğunu kendilerinden öğrendik. Şimdiye kadar bi
zim icra ettiğimiz tahkikatta bunların böyle bir adam 
oldukları anlaşılamadı. Bu zevat orada kendisiyle te
mas eden diğer bir zata, yani bizim namımıza kendi
siyle temas eden bir zata İngiltere'nin bizimle sulha 
amade olduğunu, Anadoluyu ve Trakyayı tahliye ede
ceklerini ve buna mümasil bazı sözler söylemişler. 
Bunlardan biri avdet etti, diğeri kaldı. Avdet eden bir 
telgraf çekiyor. İngiltere fevkalâde komiseriyle ... 

Buna cevap şimdi tabiî Paşa Hazretlerinin oraya 
gitmesi imkânı yoktur. Bu adamların hüviyetleri hak
kında bize malûmat veriniz dendi ve şu cevap geldi. 

(Telgraf aynen okundu) 
(İkinci cevap okundu) 
YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Bizim yaz

dığımız telgrafta Amiral Haringtonun İneboluya gel
mesi ... Onlar da Amiral Haringtoua bir telgraf çek
mişler, şifre ile. O telgraf gitmemiş. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİ 
(Ankara) — Hatırımda kaldığına göre İngilizlerin 
kabul ettikleri noktalar bizim Misakı Millî dahilinde 
olduğundan hususatı saire hakkında General Haring-
ton ile diğer Amiral ile görüştüm, İngiltere'ye bildir
dim, henüz bir haber yok. -Hariciye Vekâletimizin ma
lûmatı bundan ibarettir ve binaenaleyh ben alenî şe
yimde bu şayiatın, yani ismini vermeyerek şimdi gö
receksiniz. İstanbul ve Avrupa ajanslarında deveran 
eden havadislerden Hariciye Vekâletinin hiç bir ha
beri resmî yoktur. Yani size Hariciye Vekiii ... Ha
ber yoktur. Erkânı Harbiyeye geliyor. Anglo İtalyano 
şirketi bahriyesiyle... 

(Telgraf okundu) 
(7880 artım sahra obüs cephanesini İnebolu'ya 

getirdim ilâ... okundu) 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Bu 
adamları kabul ederek kendileriyle görüşmesi bura
dan Refet Paşa Hazretleri şu telgrafı verdiler. 

(Okundu) 
MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — An

laşabileceğimizin. imkânına itimad bahşediyor. Bina
enaleyh kendileriyle görüşmeye müheyyayız. Meşagiii 

kesiremiz bizzat oraya gitmeye manidir. Harington 
İnebolu'ya gelebilir. Refet Paşa ile görüşürüz. İcap 
ederse bizzat bu işin halli için... Onun dahi bir çare ve 
tedbirini bulabiliriz. 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Devam
la) — Sonra bu telgrafı alıyoruz. 

(Okundu) 
YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Henüz İn

giliz torpidosu istediler, İngiliz torpidosu geldi. 
(Telgraf aynen okundu) 
YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Bıraktığı 

mektup şudur. 
(Mektup Yusuf Kemal Bey tarafından okundu) 
YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Bunun üze

rine işte bu ikinci telgraf geldi. 
(Aynen telgraf okundu) 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Sonra efen
dim en son İtalya vapuriyle bu binbaşılar gittikten 
sonra ... En son telgrafı okuyorum. İstanbul'dan şu 
telgrafı yazıyorlar. İnebolu'da Refet Paşaya; malû
munuz olan şeylerin hepsini arzettik. 

İşte müsaade buyurursanız ilk çektiği telgrafı ve 
Paşa Hazretlerinin muhteviyatını söylediği telgrafna-
me budur. (Okundu) 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — İngiliz mü
racaatı hakkında malûmumuz olan şeylerden teferru-
atiyîe hepsini anlattık. Öbür İngiliz İstanbul'a git
miştir. Diğeri de İnebolu'da kalmıştır. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Ufak 
bir cevap verildi galiba. Yusuf Kemal Bey, Refet Pa
şaya cevap yazılmıştır. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Üçüncü 
mesele; bir Bulgar heyetinin geldiğine dair şayiattır. 
Bulgaristan Çiftçi Fırkalarından bir zat iki arkadaşiyle 
birlikte Hükümetimizle, Reisimiz Paşa Hazretleriyle 
temasta bulunmak üzere gelmişler. Kendileriyle ilk te
masımızda sebebi ziyaretlerini izah edemediler. Paşa 
Hazretlerinin aldığı malûmata göre, henüz katî bir 
şey öğrenmemişlerdir. Kendileriyle bu temasımız bu 
derecede kalmıştır. İkinci temas Paşa Hazretleriyle va
ki oldu. Henüz ne yapmak istedikleri anlaşılamamış
tır. Yalnız Hariciye Nezaretini vekâleten ifa etmekte 
imiş Ticaret Nâzın tarafından bir şey vardı. Mevsuk 
malûmata göre İstanbul iskinin emin adamlarından 
birisi olduğu, maiyeti bunun sıfatını biraz belli edi
yordu. 

Dördüncü meseleye geçtik. Amerika tüccaram bi
zimle münasebatta bulunmak arzusunu izhar etmişti
ler. Fakat pek hususî bir şekildedir. Tabiî Hükû-
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metiniz de bu arzuyu hüsnü suretle telâkki etti. İs
tanbul'da bulunan Amerika mümessili siyasisi ve 
Amerika tüccaranı o hususî vasıtalariyle bildirdi ki, 
Amerika Hükümeti bunu resmî bir şekle ifrağ ede
rek, bir resmî tahrirat alırsak şu şeyler icra edilecek. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Amerika ile 
olan uhudu atikayı tanıdığını ve kendileriyle münase
bette bulunmaya amade olduğumuzu hususî adamları
na bildirdi. Amerika ile münasebatı ticariyemiz bu 
merkezdedir. Dün buraya üç Amerikalı gelmiştir. Zan
nederim ki bunlar yine münasebatı ticariye işlerini ile
ri sürmek ve fiili teşebbüsata başlamak üzere gelmiş
tir. Onları gördükten sonra arzı malûmat eyleriz. 

Beşinci mesele; ttalya Hükümeti tarafından An
kara'ya bir mümessil gönderileceğini işittim. Heyeti 
Vekile şöyle bir karar verdi. 

(Heyeti Vekile kararını aynen okudu) 
YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Bu karar 

İtalya mümessilimiz Cami Beye yazılmıştır. İzah et 
dedik. Diğer taraftan Antalya mutasarrıfı vasıtasiyle 
İtalya mümessiline tebliğ olundu. Geldiği vapura bin
miş, avdet etmiş. 

Ondan sonra İngilizlerle üsera mübadelesi. Ar
kadaş Beylerden iki tane sual var Bu meseleye taal
luk ediyor. 

Sualin birisi Ali Şükrü Bey tarafından. 
(Aynen okunmuştur) 
YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Diğeri, ar

kadaşlarımızdan Mehmet Şeref Beyin sual takriri var. 
(Aynen okunmuştur) 
YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Bu mesele 

zannederim Meclisi Âlinizde defaatle mevzuu balı is 
olmuş. Bilmiyordum, onun şeyini, yalnız meselenin şe
yinden bahsedersek... Malûmu âliniz Bekir Sami Bey 
Londra'da bir mukavele aktetmiş. O mukavele Mec
lisi Âlinizce kabul olunmamıştır. Müsaade ederseniz 
bu mukaveleyi okuyayım. Mukaveleyi aynen okuyo
rum. 

(Aynen okundu) 
YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — İsimleri 

havü cetvel raMedtflmüş; Sonra bunlardan, cetvelde 
dahil bulanlardan bizim Malta'da yüzon kişi esi
mimiz var. Bunlardan altmış dördü tahliye oluna
cak, ellbiri kalıyor. O, Meclisi Âlinizin malumu 
olmuş ve Meclisi Âlinizce kabul olunmamış. Bu 
halde Hükümetçe de kabul edilmemiş. ^Yalnız Mec
lisi Âlinizin kanarı 'bütün Türk memurları tabiiye 
'Olunduğu halde 'bütün İngiliz mevkufların tahliyesi... 
sonra bir muhabere kapısıdır başlamış. Ben geldi
ğim zaman devamı edâyordu, gördüm. İngilizler 

diyorlar kü, siz bu mukavele ahkâmını tatbSk edi
niz. Aynı zamanda bizdim Mustafa Sağar mesetesrini 
protesto ediyorlar.; Mustafa Sağır meselesinin pro
testosuna cevap verdik. Dedik; adî bir mücrim ve 
kendilerinin mukabele teklifi, farzı muhal olarak 
kabul oba, orada düyor ki; arzuları hilafına olarak 
tutulmuş olan İngiliz Mustafa Sağjir. Bu arzuları 
Hilâfında tutulmuş demek, ne demek? Siyasî veya 
idarî bir sebeple kendi arzularına muhalefet etmek 
demektir. Yani İngiliz tebasından olmasından dola
yı harice gitmesi menedilmiş kimse demektir. Yok
sa Mustafa Sağir burada kendisine İngiliz olmasın
dan dolayı memnuiyet varM olmamış idi ise hile, 
işlediği bir cürümden dolayı 'iradesiz işlediği gfihi, 
istimalden menoîmuş bir adam hiç bir vakit mu
kavelenin maksudulehin'in mesulü olamaz. Bu 
daire dahilinde cevap verdim. 

Üseranm tahliyesi meselesine gelince; Meçtesin 
böyle bir karan vardır. Meollis mukaveleyi kabul 
etmemiştir. Esirlerimiz bırakıldığı vak'it biz de si
zin tekmil esiirl'erinizi, onların kırk kişi bırakmaları
na mukabil, onların esirlerinde de ikinci derecede 
bulunanlardan onbeşinln bırakılmasını Hükümet dü
şündü Şifahî taahhüdü bir şeyde bulunuyor. Mec
lisi Âlinin haberi olmaksızın biz bunları bırakama
yız. Henüz toprağımızdan kimse çıkmamıştır. Onun 
için kırk kişiye, on kişi bırakıyoruz. Bu münase
betle bizde yirmi iki kadar var. İsterseniz bıraktı
ğınız kırk dört-kişiye mukahil biz de on kişi bı
rakıyoruz diyoruz. Onlar da, siz mukavele ahkâ
mına riayet •etmiyorsunuz diye kırktan atmış dörde 
baliğ olacak miktardaki üserayı bırakmıyorlar. Biz
de yirmi iki kişi var. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Bu, Meclisi 
Âlinin kararında mevcuttur. Malta'da bulunan mev-
kufinin tamamı tahliye edilmedikçe biz de tahliye 
edemeyiz. Şüphesiz Londra'da aktedrilm'iş muahede-
name ahkâmına riayet edemedi. Etmek imkânı bu
lamadığı için şimdi kırk kişiye muadil on kişinin 
iadesi bir tenakuz teşkil etmez mi? 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Meclisi 
Âlinin verdiği karar bizim mevkuflarımızın tama
men bırakıldığı takdirde biz de onların mevkufla
rını kısmen bırakırsak bir tenakuz teşkil eder. Şimdi 
okuyacağım veçhile, yüksek yüksek yerlerden bu 
hususta müracaat vaki oluyor. Meclisinizin kararı 
dahilinde hareket bizim için vazifedir. Ancak, son 
zamanda son olmak üzere şu telgrafnameıyi aldım, 
okuyorum. 

(Okundu.) 
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YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Şimdi bu 
telgrafa ben şöyle bir cevap vermek istiyorum ve 
Meclisi AümzkL her türlü salahiyetleri tamamiyie 
tasdük.... bunun bir misal olmamasını temenni edi
yorum. Yani badema yazacağım notaları Meclisi 
Âtinize göstereceğim, ondan sonra yazacağım. 

(Yazılan teîgrafnameyi Hariciye Veküü okudu.) 
YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Tensip bu-

yunıraanızL... (Muvafık sodaları) 

RIZA NUR BEY (Sinop) — Bunun mefadina 
rağmen.... Meclîsi Aliden istizah ettim. 

Buradaki İngiliz esirlerinin kamilen verilmesi bi
zim oradaki esirlerimizin kâmdlJen verilmesine müte-
vekkif, yani oradaki esirlerimiz kamilen bize tes
lim edilmedikçe bu îngöıliz esirleri verilemez mahi
yetinde anladım. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Bu 
noktayı izah etmek istedim. Şimdiki halde Ağahana' 
en son yazacağım telgraf, bu bapta Meclis1! Âlündz 
bunu kabul ediyorsa bu mesele heyeti umumiyesiyle 
müzakere edilir... Vakia Meclisi Âli karar vermişti. 
Fakat Heyeti Vekille iadesi lüzumuna mani olduğu 
zaman MecM Âli.... Yirmi gün talik etmek lâzım 

geliyordu. Münasebatı âyasiyeye iyi bir cereyan 
vermek ümkü vardı. Binaenaleyh,., ve bu iade asıİ 
üseranm neferlerinden ve askerfcranden ibarettir. (Mu
vafık: sesleri) 

REİS — Tensip edenler lütfen ettenim kakarsın. 
Kabul olundu efendim. 

RIZA NUR BEY — Paşa Hazretlerinin beyan 
buyurdukları izahat pek muvafıktır. Ancak üşaratta 
tenakus mevcuddur. Meclisi böyle karar vermiş ol
duğu halde.... Hükümet yapmış denebilir. Mec
lisin son kararından bahsedilsin. Eğer vakit ge
cikti ise vakti ahara talik edelim. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Efendita», 
ben yazdığım notanın esas İtibariyle Meclis kabul 
etti ise ben onu kabul ederim. Malta'da mahkûm
lar, mahbuslar denilsin. 

Sonra efendim Cenubî Kafkas Hükümetleri hak
kında malumata gelince; uzun uzadıya gerek hafi 
ve gerek alenî burada müzakere ederiz. Meclise gel
diği vakitte o mesele hakkında hafi müzakerajtta bu
lunuruz. 

REİS — O halde efendim beş dakika teneffüste 
celsei aleniye aktedecefciz. 
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